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Métricas de Contexto Geográfico
Sector  ID , District ID,City ID e State ID

Que dados os medidores 
SIMET já coletam? 
Dados exportados e anonimizados são usados 
para atuação em polí@cas públicas e ações que 
culminam em melhoria da Internet Brasileira

Métricas de Qualidade
Banda, Latência, Perda de Pacotes, Ji7er , 

Disponibilidade e BCP 38

Métricas Temporais
Timestamp: ano, mês, dia e hora

Métricas de  Contexto
ASN, Route path, Tecnologia de Acesso



Permitir medições web instanâneas ou
seja, provocadas pelo usuário. Avaliar
Internet por meio de navegadores mais
conhecidos como: Chrome, Firefox e 
Safari.

Web
Permitir a verificação periódica da 
Internet avaliando de forma contínua
as métricas de qualidade.

Software e Roteador
Entender a realidade da 
Internet fixa e móvel
utilizando aplicativos para 
dispositivos móveis.

Mobile

SIMET – Tipos de Medidor



Presença nos Municípios (2020)

Número de medições únicas

Medições 23.5 Milhões

95% de municípios com pelo menos uma 
medição realizada

Municípios 5.323

Número de AS distintos captados pelas
medições

Número de AS 7525



• Código totalmente reescrito para conformidade LMAP

• Nova interface e recursos

• Teste de conexão Wifi (local)

• Pipeline de dados para enriquecimento de variáveis de 
contexto

• Código do engine de medição unificado com outros 
medidores da família SIMET

• Estrutura central cloud naTve (Kubernetes)

• Melhorias de performance e escabilidade

• Medições realizadas contra os servidores no AS14026 
presentes no IX.br.

• Alerta o usuário sobre uso de franquia quando
detectado conexão com a rede móvel.

SIMET MobileNovo Medidor Mobile

hHps://play.google.com/store/apps/details?id=br.ceptro.simet.androidma



• Nova Interface
• Motor de medição SIMET2 
• Gerência remota e troubleshoo>ng remoto

com redução de custo operacional para o ISP
• Exigências do BCOP “CPE Segura” (LAC-

BCOP-1) com exceção de senha variável para 
assinante.

• TR-069 e telemetria Zabbix com filtro de IP. 
• Melhor visibilidade da rede de acesso (CPE 

do assinante) com as medições.
• Configuração personalizada do firmware.
• Atualização automá>ca do firmware.

NovidadesSIMETBox



• Ferramenta voltada e pensada para os Provedores de Acesso. (Sistemas Autônomos). 
• Visualização dos resultados peer-to-peer por meio de acesso via web (em desenvolvimento). 
• Medições de qualidade de rede (perda de pacote, jiEer, latência, traceroute) oGmizadas para captar as 

mudanças nas interligações de AS. 
• Auxilia na operação da rede. 
• Medição do SIMET contra servidor na rede do AS.

Frontend e scheduler centralizado (datacenters 
do NIC.br)

Nós de medição (hospedados nos AS 
par?cipantes)   (SIMET-MP) para os clientes do 
AS.

O SIMET-MP obrigatoriamente fará testes contra 
“Âncoras” hospedadas pelo AS14026 (SIMET) 
nos IX.br para avaliação de qualidade, sem teste 
de vazão.

SIMET-ISP Novidades



SIMET Educação
ações de apoio no mapeamento da conec/vidade nas

escolas e municípios do país



Publicações



Destaques e ações da 
área de medições em 
projetos nacionais e 
internacionais em 2020.

Parcerias


